DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
KLUB STRZELECKI FORT CZUDEC

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia KLUB STRZELECKI FORT Czudec
Imiona
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Imiona rodziców
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeżeli inny)
Telefon
Email
Posiadam następujące dokumenty:
Patent strzelecki (nr.licencji)
Pozwolenie na broń (nr.licencji)
Inne uprawnienia strzeleckie
(np.instruktorskie, sędziowskie)

 Oświadczam, że zapoznałem (am) się ze statutem Stowarzyszenia i jako jego członek zobowiązuję
się:aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegać przepisów prawa,
postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnie i terminowo opłacać składki
członkowskie (roczna skladka 200,00zł i wpisowe 250,00 zł, dla młodzieży szk. oraz drugiego członka rodziny
wpisowe wynosi 200,00zł) oraz odpracować 10 godz. prac społecznych w roku, z możliwością rekompensaty
10,00zł za godz. Skł. członkowska opłacana jest jako składka roczna, która obowiązuje przez dany rok kalendarz.

 Oświadczam, że nie byłem (byłam) karany(a) prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej.

 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i praw obywatelskich
 Deklaruję, iż w ramach Klubu uprawiam strzelectwo na własne ryzyko i przyjmuję do wiadomości, iż
wskazanym jest, bym ubezpieczył (a) się od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem
sportu strzeleckiego

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO w związku z realizacją
celów statutowych Stowarzyszenia Klub Strzelecki Fort Czudec. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji celów statutowych Klubu. Zostałem /am zapoznany z dostępną Klauzulą Informacyjną.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Strzelecki Fort Czudec z siedzibą w Czudcu przy
ul. Kolejowej 2, 38-120 Czudec, tel. 697 943 843, e-mail: strzelnicafort@wp.pl

 Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych innym osobom prawnym wyłącznie w celu realizacji
przedsięwzięć statutowych, w których będę brał udział

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności Stowarzyszenia Klub Strzelecki Fort Czudec drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub
numer telefonu komórkowego bądź inny kontakt elektr.: .....................................................................................

___________________________________

____________________________________

miejscowość, data i podpis kandydata

miejscowość, data i podpis przyjmującego
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